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Ano (s) de Escolaridade Disciplina (s) Duração da Atividade 
8ºAno • TIC 

• Físico-Química 

• Ciências Naturais 

• Educação Tecnológica 

2 x 90 min 

 

Autoria Alexandrina Gonçalves e Anabela Morouço 

 

Descrição da atividade 

O projeto “Floresta Inteligente” procura, de forma interdisciplinar, sensibilizar os alunos para 

a importância da limpeza das florestas, o seu impacto nos ecossistemas, assim como mostrar 

como a tecnologia pode ser útil no combate a uns dos maiores problemas nacionais, os 

incêndios florestais. 

Nesta atividade os alunos irão criar, nas aulas de Educação Tecnológica, um cenário 

representativo do ecossistema de uma floresta em três fases distintas: num primeiro 

momento, um ecossistema saudável; num segundo momento, um incêndio florestal; e por 

fim, o impacto que esse incêndio tem no ecossistema.  

Nas aulas de Físico-Química, aprenderão conceitos sobre os diversos tipos de ondas e seus 

comprimentos, que depois experimentarão através dos sensores na robótica. 

Nas aulas de TIC, será programado um sistema de deteção de incêndios e dois robots que irão 

interagir com o cenário.  

Num primeiro momento, um veículo desloca-se pela floresta e lança diversos tipos de lixo, 

num comportamento nada civilizado, aumentando assim o risco de incêndios. 

Com a floresta suja como está, uma pequena chama pode transformar-se num incêndio de 

grandes proporções. No entanto, esta não é uma floresta qualquer: é a Floresta Inteligente. 

Equipada com sensores ao longo da mata, este moderno sistema de deteção de incêndios 

alerta imediatamente a Central dos Bombeiros que envia um robot-bombeiro para apagar o 

incêndio o mais rápido possível.   

Assim como aprendido nas aulas de Ciências Naturais, e apesar da ação eficiente do robot-

bombeiro, o ecossistema ficou afetado, tendo consequências futuras. Ou seja, no caso dos 

incêndios florestais, a prevenção é a fase mais importante.  
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Objetivos de aprendizagem 

• compreender e aplicar os princípios e conceitos fundamentais da programação 

(lógica, tipos de dados, variáveis, estruturas condicionais e repetitivas, entre outros); 

• analisar programas, identificando o seu resultado, erros e respetiva correção; 

• otimizar a programação da solução encontrada para determinado problema; 

• desenhar programas com diversos níveis de complexidade na resolução de problemas 

específicos; 

• criar programas para resolver problemas e animar robots utilizando um ambiente de 

programação por blocos. 

 

Domínios das aprendizagens essenciais (TIC) 

❖ Planificar estratégias de investigação e de pesquisa a realizar online: 

• Formular questões que permitam orientar a recolha de dados ou informações 

pertinentes; 

• Definir palavras-chave para localizar informação, utilizando mecanismos e 

funções simples de pesquisa; 

• Realizar pesquisa, utilizando os termos selecionados e relevantes, de acordo com 

o tema a desenvolver; 

• Analisar criticamente a qualidade da informação. 

 

❖ Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais 

criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade: 

• Gerar e priorizar ideias, desenvolvendo planos de trabalho de forma colaborativa, 

selecionando e utilizando, de forma autónoma e responsável, as tecnologias 

digitais mais adequadas e eficazes para a concretização de projetos desenhados; 

• Produzir, modificar e gerir artefactos digitais criativos, de forma autónoma e 

responsável, e de acordo com os projetos desenhados. 

 
 

Conteúdos de programação 

• Instruções, sequências e ações; 

• Operadores aritméticos; 

• Operadores lógicos e relacionais; 

• Variáveis; 
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• Estruturas de decisão; 

• Estruturas de repetição (for, while, repeat, condições); 

• Funções e Procedimentos; 

• Sincronismo. 

 

Descrição metodológica 

A atividade baseia-se numa perspetiva construcionista, criada por Papert, onde os alunos 

aprendem mais facilmente quando participam na construção de um produto, como um 

cenário ou a programação de um robot. Nesta teoria, o professor tem um papel de orientador 

para que os objetivos sejam atingidos. 

No início da primeira aula de 90 minutos em que se realizará esta atividade, assume-se que 

os robots já se encontram montados e o cenário já terá sido desenvolvido nas aulas de 

Educação Tecnológica.  

Durante os primeiros 90 minutos da atividade, será desenvolvido o código para que os robots 

interajam com os restantes elementos. A turma será dividida em grupos de 4 ou 5 alunos em 

que cada grupo ficará responsável pela programação de uma tarefa: 

• Seguir linhas; 

• Empurrar objetos (lixo) para a floresta; 

• Detetar o fogo e ativar o alarme; 

• Comunicar o fogo ao robot-bombeiro; 

• Ativar a sirene (luz e som) do robot-bombeiro; 

• Orientar o robot e ligar a ventoinha para apagar o fogo. 

Será fornecido aos alunos um Guião de Trabalho com a explicação dos principais sensores e 

suas funcionalidades, exemplos de códigos para que possam adaptar à realidade do problema 

que têm que resolver, assim como indicações de outros grupos que deverão trabalhar em 

conjunto. 

Na segunda aula de 90 minutos, os alunos dedicar-se-ão a juntar as diferentes partes do 

código e funções programadas separadamente para poderem testar e finalizar o código.   
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Articulação curricular 

O projeto será desenvolvido em articulação curricular com as disciplinas de Educação 

Tecnológica, Ciências Naturais e Físico-Química.  

Apesar de ainda não se encontrarem disponíveis as Aprendizagens Essenciais para o 3º Ciclo 

da disciplina de Educação Tecnológica, o documento com as Metas de Aprendizagens da 

disciplina refere os seguintes conteúdos que serão trabalhados no desenvolvimento deste 

projeto: 

• Movimento e mecanismos; 

• Regulação e controle; 

• Materiais; 

• Fabricação/construção.  

No que diz respeito à disciplina de Ciências Naturais e as Aprendizagens Essenciais no 8º ano, 

o documento refere que “procura-se que os alunos tomem consciência do impacto da 

intervenção humana na Terra e da necessidade de adoção de comportamentos de cidadania 

ativa e justa, coerentes com um desenvolvimento sustentável”. Desse modo, com este 

projeto os alunos terão a oportunidade de desenvolver as seguintes Aprendizagens 

Essenciais: 

• Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as invasões 

biológicas podem afetar os ecossistemas; 

• Discutir causas e consequências da alteração dos ecossistemas, justificando a 

importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do modo como a sua gestão 

pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável. 

• Discutir opções para a conservação dos ecossistemas e o seu contributo para as 

necessidades humanas, bem como a importância da ciência e da tecnologia na sua 

conservação. 

Em relação à disciplina de Físico-Química, as Aprendizagens Essenciais do 8º ano 

desenvolvem-se em três grandes domínios: reações químicas, o som e a luz. Neste projeto, 

os alunos irão trabalhar com diversos sensores, podendo assim experimentar os seguintes 

conteúdos presentes nas Aprendizagens Essenciais: 

• Relacionar a reflexão e a absorção do som com o eco e a reverberação, interpretando 

o uso de certos materiais nas salas de espetáculo, a ecolocalização nos animais, o 

funcionamento do sonar e das ecografias; 

• Conhecer o espectro sonoro e, com base em pesquisa, comunicar aplicações dos 

ultrassons; 
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• Reconhecer que a luz transporta energia e é uma onda (eletromagnética) que não 

necessita de um meio material para se propagar, concluindo, experimentalmente, 

que se propaga em linha reta. 

• Ordenar as principais regiões do espetro eletromagnético, tendo em consideração a 

frequência, e identificar algumas aplicações das radiações dessas regiões. 

 

Robot a utilizar e principais características (componentes, motores, sensores, …) ou 

características do simulador (Openroberta) 

Serão utilizados dois robots mBot e uma placa mCore que servirá como controladora para a 

deteção do incêndio na floresta.  

Serão utilizados os seguintes componentes: o buzzer, o sistema de comunicação por 

infravermelhos e LED’s. Em relação aos motores, serão utilizados os motores para que os 

robots se desloquem e um motor com hélice Arduino para apagar o fogo. Quanto aos 

sensores, serão utilizados sensores “segue-linha”, sensor ultrassónico e um sensor detetor de 

chama Arduino. 

O sensor de chamas e o motor com hélice, por se tratarem de componentes Arduino, serão 

necessários dois adaptadores RJ25 para ligá-los às placas mCore.  

 

Funcionalidades dos robots a utilizar na atividade 

O primeiro robot utilizará o sensor “segue-linha” e dois motores para se deslocar, e o sensor 

ultrassónico para detetar objetos. 

A placa mCore terá conectada a si um sensor de chama Arduino e, ao detetar o fogo, enviará 

um sinal infravermelho para o robot-bombeiro e tocará o alarme através do buzzer presente 

na placa, ligando os LED’s da placa com a cor vermelha. 

O segundo robot, o robot-bombeiro, utilizará o recetor de sinais infravermelhos presente na 

placa para saber quando iniciar a sua tarefa. Emitirá um som através do buzzer com a 

respetiva frequência para simular a sirene de um carro de bombeiros, assim como alternar as 

cores dos LED’s presentes na placa. Deslocar-se-á então pelo cenário através do sensor 

“segue-linha” e dos seus dois motores. Quando chegar à zona do incêndio, apagará o fogo 

recorrendo ao módulo Arduino L9110 (motor com hélice). 
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Materiais e recursos a mobilizar (cenários, tutoriais, guiões, ….) 

Como referido anteriormente, será desenvolvido o cenário de uma floresta nas aulas de 

Educação Tecnológica, com uso de materiais reciclados ou objetos de uso do quotidiano das 

famílias. 

Foram desenvolvidos Guiões de Trabalho, personalizados para cada grupo, com uma 

explicação teórica, exemplos de códigos, tarefas a realizar e orientações para o trabalho em 

conjunto com outros grupos. 

 

Problemas, constrangimentos que poderão existir ao nível do equipamento e dos ambientes 

de programação 

Um dos principais problemas encontrados prende-se com o facto da placa presente nos robots 

mBot possuir uma conexão própria, através de fichas RJ25. Apesar de ser um sistema baseado 

em Arduino e, naturalmente, ser possível utilizar componentes Arduino nos mBots, coloca-se o 

problema da conexão, de como ligar esses componentes fisicamente à placa. A Makeblock 

possui uma grande variedade de sensores já adaptados ao mBot, mas com um custo mais alto e 

disponível em poucas lojas nacionais. Para se utilizar os componentes Arduino foi necessário 

adquirir adaptadores RJ25 para conseguir a referida ligação física. 

Outro constrangimento registado foi em relação à alimentação por pilhas que facilmente se 

esgotavam ao fim de algumas experiências e testes, o que se torna dispendioso, mesmo para 

uma escola. Poderiam ser utilizadas pilhas recarregáveis, mas não é fácil encontrar em escolas 

pilhas recarregáveis e respetivos carregadores. A solução encontrada foi adaptar um Powerbank 

no chassi do mBot para que a alimentação fosse feita através de uma fonte de energia 

facilmente recarregável através de uma porta ou carregador USB. 

A nível do ambiente de programação, foi utilizado o mBlock v3, baseado no Scratch 2.0. Um 

problema que, no nosso entender, é relativamente grave prende-se com a má tradução de 

alguns blocos na versão em Português, visto que sendo um ambiente de programação 

vocacionado para crianças, mais confuso se torna. A título de exemplo, podemos destacar duas 

situações: 

 - O bloco recebe como parâmetro uma condição de paragem do ciclo, ou seja, o 

código será repetido até que aconteça aquela condição. No entanto, o bloco em Português está 

traduzido para , ou seja, a tradução transmite a ideia de que o argumento a 
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receber é uma condição de manutenção do ciclo e não de paragem, como é corretamente na 

versão original. 

- Na categoria das variáveis, existem dois blocos para manipular o valor de uma variável: 

, em que o primeiro serve para atribuirmos um valor a uma variável, enquanto o 

segundo bloco serve para incrementar a variável com um determinado valor. Na versão 

traduzida, ambos os blocos apresentam o mesmo texto, diferindo apenas no espaço que serve 

para inserir o valor que num bloco é um quadrado e noutro bloco é um círculo: . 

Para além desses problemas de tradução, o programa apresenta alguma instabilidade na 

conexão com a placa, não sendo raro ser necessário tentar a conexão várias vezes até que a 

mesma seja estabelecida. 

Avaliação da atividade 

Para poder ser realizada a planificação do projeto foi realizada uma avaliação diagnóstica para 

um possível reajustamento das estratégias de ensino, caso fosse necessário. Ao longo das duas 

sessões será realizada a avaliação formativa, onde serão observados os comportamentos dos 

alunos e o trabalho que está a ser desenvolvido, sendo dado feedback constante para que tanto 

o aluno como o docente possam corrigir e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. No fim 

da atividade ocorrerá a avaliação sumativa, onde serão classificados os resultados obtidos na 

aprendizagem e fornecido o respetivo feedback. De salientar que a avaliação sumativa não 

servirá apenas como avaliação dos alunos, mas de todo o processo ensino-aprendizagem, 

devendo também o docente debruçar-se sobre os resultados obtidos. Em relação à 

autoavaliação, a mesma será feita no final do desenvolvimento do projeto para que o aluno 

possa se aperceber das suas aprendizagens, assim como do que seria esperado atingir. Os alunos 

farão também uma heteroavaliação, não só entre elementos do mesmo grupo, mas com 

elementos de outros grupos com os quais trabalharam. 
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Imagens/ vídeos do robot e da proposta de resolução da atividade 

❖ Código “Robot Bad-Boy”: 
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❖ Código “Central de Fogo”: 

 
 

❖ Código “Robot Bombeiro”: 
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❖ Imagens do projeto: 
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Observações 

 

 

 

 

 


